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 באים לבקר פתאום  הנכדים 

           .במגוון הרצאות מעניינות, טעים ומושקע ,כרגיל ,היה הקרן לנזקי טבע  לקוחות שלכנס                        
           על רפי אהרונוביץ'  השףות"(, הרוח )"לכל דני רופ  בהרצאות היו של החזאי  הבולטות                                          
              מבלי, שעבד על כולנו ניר חיימוביץ'אומן החושים, ו חקלאות הישראליתוההמטבח                                           

                  שרדמב רפואי ראשי לקנאביסיועץ  , רמיכאל דו  ד"ר ?הצלחנו להבין איך, לכל הרוחותש                                          
במעקב אחר . מרשם קבוע לקנאביס , שניתן לה86בת  סבתא,על  סיפר, הבריאות                                          

 ".....פתאום באים לבקרעכשיו הנכדים  !בוודאי" ...ענתה ביס עוזר לה? ם הקנאהמטופלים, נשאלה הא
 )הלוחש  צבי-עוזי בן  שעבר עם שבוע נפגש ההשקיה פורום - למשאבותהלוחש 
 על שלל יכולותיה, מגבלותיה עדיעמ הדישון אבתשמיה של רזאת  שהציג ות(למשאב

 7הבא יתקיים ב  מפגשהמקרים ותגובות לתקלות. תחזוקה ותפעול והסבר מפורט על 
 .חברותה אנשילהמפגשים הבאים יהיו פתוחים . ןקטובר בנושאי פתרונות סינולאו

 לקראת שילוך  קוויק י של הנכון והמיטב עלו שני נושאים: השימוש פורום הגנת הצומחפגש במ – ומחהגנת הצ
ב המזיק )רמז: בארה" רוד בעולםוהרצאתה של מיכל אקסלרוד על תפוצתו של הזחל הו)הנושא ראוי למחקר( ו

 גנית(נה הטרנסי בכותוש שגומשימ תוצאהכ עמידות התפתחהבהודו ובסין  .כמעט והוכחד, בסיוע ממשלתי גדול
ת הפרס עומת זאת, חל שיפור בתקרלטון. ל 242.21$נקבע מחיר החיטה הסופי על  לאכזבתנו, – מחיר החיטה

ערך החשבון הסופי לכל משק יי הקרובים. בימים לטון 12.8$עד לתוספת להגיע  ההניתן על איכות החיטה, היכול
 ר השלמת המחיר לכל המגדלים.מן קצר תועבקווה שתוך זובים. אני תהפעלת תוכנה הבודקת את נכונות החישו

יקרים  –בין נתינה לאיחולים, בין התנדבות להרמת כוסית לראש השנה, בין חקלאות לערכים השילוב  –אלופים 
 בדברי. " ברעננהבמיון תוצרת חקלאית במרלו"ג "לקט ישראללשנה החדשה בשילוב התנדבות  נופעם ברכמפז. ה

היה ברכה לזולתנו, נחלוק את מתנות כישרונותינו עם אלה שיש נ..." :הרב יונתן זקס ריו שלדבציטטתי  הברכה,
. אותי להם פחות, נשיט ערכינו במורד נהר הדורות, נשתמש בניסיוננו לסיוע לאחרים בתקופות קשות בחייהם..."

 אלופים!!האחר, הנזקק. , תל לכמה שעות ובאים להתנדב למען הזולור'ה, עוזבים הכאת החבזה מרגש לראות 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועוד קצת... בוע הבאש

 . פגישה ראשונהצוות מקצועי למטעים - 15/9א',  יום
 מ. מנהלים מגדלי הדרוםישיבת  – 16/9יום ב', 
 יהיה כייף.בואו  – של משקי דן חקלאיתחגיגה  – 16/9יום ב', 
 כותנה עם אורי גלעד )נערכו תיאומים פרטניים( מגדליביקור  – 19/9יום ה' 

 עם-גרין פאב, ניר –חקלאות על הבר" " – 19/9' יום ה
 שעלבים(שימור קרקע )כנס  – 23/9יום ב' 
 נוטעיםכנס  – 23/9יום ב' 
 (ה ועודשנתי, הרמת כוסית לשנה החדש-גד"ש )סיכום חצימנהלי הפגישת  – 24/9יום ג' 
 ולי חורףמגדלים לסיכום גדכנס  – 25/9יום ד' 

של  תהבלעדי ת)המשווק STADTLANDERהמר בעלי חברת ותנה עם מר הנניג מגדלי הכמפגש  – 26/9יום ה' 
 ו... לכו להצביע   ם שבת שלו                                                                                                .הכותנה הישראלית(
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